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  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
ได้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามกรอบ 
การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด และสามารถทราบถึงสถานะของการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด พบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุง
กระบวนงานอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานให้ 
สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ เป็นมาตรฐานเดียวของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง โดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข (ศปท.) และกลุ่มคลังและพัสดุ เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมกรอบ 
กำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน มิติกำรพัฒนำองค์กำร น้ ำหนัก
ร้อยละ 5 เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง เป็นไปตำมระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำง  
ปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) และด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและมีมำตรฐำนเดียวกัน ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ ต ำมค ำสั่งคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ มำตรกำรเสริมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556-2560) ข้อก ำหนดในกำรประเมินระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 
โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน และกล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจำกนี้ เป็นไปตำมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน  

 ดังนั้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง จึงก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง จ ำนวน 26 หน่วยงำน และวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี วิทยำลัยกำร
สำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก จ ำนวน 36 หน่วยงำน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งหมำยถึงแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง
ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ด ำเนินกำรตำมประกำศของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำ
แผนจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ตลอดจนกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงส่วนกลำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง 
 



  หน้า 2 
 

  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง เป็นไป
ตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
 2.3 เพ่ือให้เป็นไปตำมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
 2.4 เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2590 และปรับปรุงกระบวนงำน 
ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง ด ำเนินกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
 3.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง  
มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 3.3 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.4 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง มีกำรปรับปรุงกระบวนกำร
อย่ำงต่อเนื่องให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง จ ำนวน 26 หน่วยงำน 
 4.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ได้แก่
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก จ ำนวน 36 
หน่วยงำน 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมกรอบกำรประเมินผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
ของหน่วยงำน 



  หน้า 3 
 

  

บทที่ 2 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

1. กรอบการประเมิน 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง ได้ก ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและ
เป้ำหมำยจำกตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง  
สู่ระดับหน่วยงำน โดยคำดหวังว่ำหำกหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดก็จะส่งผลให้ตัวชี้วัด
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
บรรลุเป้ำหมำยด้วย และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตัวชี้วัด 

 กรอบกำรประเมินผล แบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภำยนอก และมิติภำยใน น้ ำหนักรวม ร้อยละ 100 
ดังนี้ 
  มิติภายนอก : น ้าหนักร้อยละ 75 ประกอบด้วย  
  กำรประเมินประสิทธิผล น้ ำหนักร้อยละ 65 และกำรประเมินคุณภำพ น้ ำหนักร้อยละ 10 
  มิติภายใน  : น ้าหนักร้อยละ 25 ประกอบด้วย 
  กำรประเมินประสิทธิภำพ น้ ำหนักร้อยละ 15 และกำรประเมินกำรพัฒนำองค์กำร น้ ำหนัก 
ร้อยละ 10 
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กรอบการประเมินผลตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี วัด 
น ้าหนัก  
(ร้อยละ) 

มิติภายนอก (น ้าหนักร้อยละ 75) 
•ประเมินประสิทธิผล 

(ร้อยละ 65 ) 
 

  
 

1. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนนโยบายเร่งด่วน / ภารกิจหลัก
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

1.1 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนของผู้บริหำร 

1.2 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด 1.1 และ 1.2 รวมกันไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด 

65 
 
 

35 
 

30 

•ประเมินคุณภาพ 
(ร้อยละ 10) 

2. ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ 10 

มิติภายใน (น ้าหนักร้อยละ 25 ) 
• ประเมินประสิทธิภาพ 

(ร้อยละ 15) 
3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

ของหน่วยงาน 
5 

4. ระดับความส้าเร็จของการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 5 

5. ระดับความส้าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี วัดของหน่วยงาน  
    สู่ระดับบุคคล 

5 

• การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ 10) 

6. ระดับความส้าเร็จในการออกแบบระบบงานของระดับ
หน่วยงาน 

5 

7. ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนจัดซื อจัดจ้างประจ้าปี
งบประมาณของหน่วยงาน 

5 

น ้าหนักรวม 100 
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2. รายละเอียดตัวชี วัด 
 

 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) และกลุ่มคลังและพัสดุ ก ำหนด 
รำยละเอียดตัวชี้วัดที่ 7 มิติกำรพัฒนำองค์กำร น้ ำหนักร้อยละ 5 ดังนี้ 
 
ตัวชี วัดที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน  
หน่วยวัด : ระดับควำมส ำเร็จ 
น ้าหนัก :  ร้อยละ 5 
ค้าอธิบาย : 
 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (ส่วนกลำง) สำมำรถจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและรำยงำนผลตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
 แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(ส่วนกลำง) หมำยถึง แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุ
ด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
เฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยถึง กำรได้มำซึ่งพัสดุภำครัฐโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือโดย 
วิธีอ่ืน ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมถึงประกำศ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2558 

- กำรประเมินระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  
เหตุผล :  

1. เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
และมีกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม ลดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2. เพ่ือสนับสนุนมำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก ำหนดเป็นระดับขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับขั นตอนของความส้าเร็จ (Milestone) 
ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

 
เงื่อนไข : รายละเอียดการด้าเนินงาน 

ขั นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 
1 หน่วยงำนก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 
 

2 หน่วยงำนด ำเนินกำร ดังนี้  
(1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จัดส่งให้กลุ่มคลัง
และพัสดุ ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2558 
(2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศของคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2558 เพ่ือรวบรวมส่งส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน และส ำเนำส่งกลุ่มคลังและพัสดุ ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2558 
(กรณีที่หน่วยงำนมีงบลงทุน) 
 

3 (1) หน่วยงำนด ำเนินกำร 
  - น ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมข้ันตอนที่ 2 (1) 
ประกำศเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2558 พร้อม 
Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่  
  - กรณีที่หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และท่ีดินก่อสร้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศของคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 ตำมขั้นตอนที่ 2 (2) 
ประกำศเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือเว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2558 พร้อม Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่  
      หมำยเหตุ กรณีที่หน่วยงำนไม่มีเว็บไซต์ ให้น ำขึ้นประกำศบนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
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ขั นตอน รายละเอียดการด้าเนินงาน 
(2) กลุ่มคลังและพัสดุ รวบรวมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ในภำพรวมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมขั้นตอนที่ 2 (1) ประกำศ
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของกลุ่มคลังและพัสดุ และเว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 พร้อม Print Screen หลักฐำนกำร
เผยแพร่ 
(3) ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) รวบรวมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง ตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 
ในภำพรวมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมขั้นตอนที่ 2 (2) ประกำศเผยแพร่
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และเว็บไซต์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่ 
30 ตุลำคม 2558 พร้อม Print Screen หลักฐำนกำรเผยแพร่ 
 

4 (1) หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุนค่ำ
ครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559 ตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. ๒๕๔๖  
(2) หน่วยงำนรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ส่งกลุ่มคลังและพัสดุ รอบ 6 เดือน ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2559 และรอบ 12 
เดือน ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2559 
(3) หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะ  
งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559 ตำมประกำศ 
ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 
ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) ทุกไตรมำส ดังนี้ 
     รอบ 3 เดือน  ก ำหนดวันที่ 15 มกรำคม 2559 
     รอบ 6 เดือน  ก ำหนดวันที่ 15 เมษำยน 2559 
     รอบ 9 เดือน  ก ำหนดวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 
     รอบ 12 เดือน ก ำหนดวันที่ 15 ตุลำคม 2559 
 

5 (1) หน่วยงำนวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  และ
รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2559  ประกำศเผยแพร่ 
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในวันที่ 15 
ตุลำคม 2559 (ตำมแบบ ITA ในภำคผนวก) 
(2) หน่วยงำนส่งรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2559 (ขั้นตอน
ที่ 5 (1)) ให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) ภำยในวันที่ 25 
ตุลำคม 2559 เพ่ือวิเครำะห์ตำมกระบวนกำรของ ITA ต่อไป 
 

 
 
 



  หน้า 8 
 

  

แนวทางการประเมินผล  
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบ 
การประเมิน 

คะแนน 

1 หน่วยงำนก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำร
จัดท ำแผนปฏิบั ติ กำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำ ง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
เฉพำะงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ และที่ดิน
ก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ตำมประกำศของคณะกรรมกำร
ตรวจ เงิ นแผ่นดิ น  เ รื่ อ ง  กำรจั ดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546  

- ค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ 1 

2 หน่วยงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ   
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เฉพำะ
งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง พ.ศ. 2546  

(1) แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และหนังสือน ำส่งกลุ่มคลังและพัสดุ 
ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2558  
(2) แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีเฉพำะงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ 
และท่ีดินก่อสร้ำง) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
เรื่อง กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
พ.ศ. 2546 และหนังสือน ำส่งศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข ภำยในวันที่  
30 ตุลำคม 2558 และหลักฐำนกำร
ส่งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
และส ำเนำส่งกลุ่มคลังและพัสดุ 
ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2558 

1 

3 น ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 
2546 ประกำศเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
 

(1) หลักฐำน Print Screen  
กำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ของหน่วยงำน ภำยในวันที่ 15 
พฤศจิกำยน 2558 
(2) หลักฐำน Print Screen 
กำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ    
จัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 ของกลุ่มคลังและพัสดุ 
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558 
 

๑ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

(3) หลักฐำน Print Screen 
กำรเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงประจ ำปีเฉพำะงบลงทุน  
ค่ำครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546  
ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2558 

4 - หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 และแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ   
จั ดจ้ ำ งประจ ำปี เฉพำะงบลงทุนค่ ำ
ครุภัณฑ์ และที่ดินก่อสร้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 
2546  
 

(1) แบบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 ส่งกลุ่มคลังและพัสดุ    
    - รอบ 6 เดือน ภำยในวันที่ 15
เมษำยน 2559  
    - รอบ 12 เดือน ภำยในวันที่ 15 
ตุลำคม 2559 
(2) แบบรำยงำนผลปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
(งบลงทุน) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 (คตง.) ส่งกลุ่มคลังและ
พัสดุ ทุกไตรมำส ดังนี้ 
      รอบ 3 เดือน ก ำหนดวันที่  
15 มกรำคม 2559 
      รอบ 6 เดือน ก ำหนดวันที่  
15 เมษำยน 2559 
      รอบ 9 เดือน ก ำหนดวันที่  
15 กรกฎำคม 2559 
      รอบ 12 เดือน ก ำหนดวันที่  
15 ตุลำคม  2559 

๑ 

5 หน่วยงำนวิเครำะห์ผลตำมแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2559 
และรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงปีงบประมำณ 2559 ประกำศ
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน หรือ
สื่ออ่ืนๆ ที่ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 

(1) หลักฐำน Print Screen  
กำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิเครำะห์ผล
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ปีงบประมำณ 2559 และรำยงำนผล
ตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ปีงบประมำณ 2559 ภำยในวนัที่  
15 ตุลำคม 2559  
 
 

๑ 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
คะแนน 

(2) รำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงปีงบประมำณ 2559  
ส่งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) ภำยใน
วันที่ 25 ตุลำคม 2559 

 
 
รายละเอียดข้อมูลพื นฐาน:  

 
ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวชี วัด 

 
หน่วยวัด 
 

ผลการด้าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. …. 

2556 2557 2558 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน  

ระดับ - - - 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  
1. กลุ่มคลังและพัสดุ 
2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 

ชื่อ – สกุล ผู้รบัผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคลังและพัสดุ 0 2590 1291 
2. นำยวิฑูร  เล็งมงคลกุล  กลุ่มคลังและพัสดุ 0 2590 1279 
3. นำงพจอำภำ ธนำบุญพัส กลุ่มคลังและพัสดุ 0 2590 1279 
4. นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช  
    ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) 

0 2590 1330 

5. นำยสัญทนำ  นำท่ม  
    ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) 

0 2590 1330 
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บทที่ 3 
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 
ได้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
 1) งบด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน  
26 หน่วยงาน 
 2) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2590 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  จ านวน 37 
หน่วยงาน จ าแนกเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก (ส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) จ านวน 36 หน่วยงาน และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 หน่วยงาน  
 3) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
12 หน่วยงาน 

 4) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 5) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ท าวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
  2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  
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3.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding : e-

bidding) 
1,860 1,728 

(92.90) 
5 

(0.27) 
- 

(0) 
102 

(5.48) 
7 

(0.38) 
6 

(0.32) 
 

 
 จากตารางที่ 1 หน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ด าเนินการจัดหาพัสดุ
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,860 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุด 
เป็นอันดับแรกคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 1,728 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.90 รองลงมาคือวิธีพิเศษ จ านวน 
102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.48 วิธีกรณีพิเศษ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.38 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 และวิธีสอบราคา 
จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

 
วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market : e-

market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding : e-

bidding) 
118,610,434.24 88,383,486.13 

(74.52) 
3,400,625.95 

(2.87) 
- 17,843,288 

(15.04) 
4,063,860 

(3.43) 
- 4,919,192.16 

(4.15) 
 

 
 จากตารางที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ 
จ านวน 26 หน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จ านวน 1,805 โครงการ ใช้งบประมาณ
รายจ่ายที่เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น 118,610,434.24 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรกใน  
วิธีตกลงราคา จ านวนเงินทั้งสิ้น 88,383,486.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.52 อันดับสองคือวิธีพิเศษ จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 17,843,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 อันดับสามคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding e-bidding) จ านวนเงินทั้งสิ้น 4,919,192.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 อันดับสี่คือวิธีกรณีพิเศษ 
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จ านวนเงินทั้งสิ้น 4,063,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.43 และอันดับห้าคือวิธีสอบราคา จ านวนเงินทั้งสิ้น 
3,400,625.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ตามล าดับ 
 จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน มีเพียง
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ที่มี
งบประมาณสูงมากกว่าวิธีกรณีพิเศษตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 
 
3.2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑแ์ละที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590 
 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา 

(e-Auction) 
วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : 

e-bidding) 
103 39 

(37.86) 
43 

(41.75) 
 

3 
(2.91) 

3 
(2.91) 

15 
(14.56) 

 
 จากตารางที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ 
เป็นค่าครุภัณฑแ์ละที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 103 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุด
อันดับแรกคือ วิธีสอบราคา จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.75 อันดับสองคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 
39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.86 อันดับสามคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-
bidding) จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.56 อันดับสี่และอันดับห้าคือวิธีประกวดราคาวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์และวิธีพิเศษ จ านวน 3 โครงการ ร้อยละ 2.91 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า 14 
 

  

ตารางท่ี 4 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑแ์ละที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590 
 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา 
(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding : 
e-bidding) 

412,367,272 
 

10,221,344 
(2.48) 

28,958,548 
(7.02) 

 

175,117,000 
(42.47) 

123,934,000 
(30.05) 

74,136,380 
(17.98) 

 
 จากตารางที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 103 โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
412,367,272 บาท พบงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุสูงเป็นอันดับแรกคือ วิธีประกวดราคาวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 175,117,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.47 อันดับสอง
คือ วิธีพิเศษ จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 123,934,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.05 อันดับสามคือ วิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จ านวน 15 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
74,136,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.98 อันดับสี่คือ วิธีสอบราคา จ านวน 43 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
28,958,548 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 และอันดับห้าคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 39 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
10,221,344 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 
 จากตารางที่ 4 และตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจากงบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ านวน 37 หน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดในวิธีประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
วิธีพิเศษ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) นั้น เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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3.3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
 
ตารางท่ี 5 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑแ์ละที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

หน่วย : โครงการ 
จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวด

ราคา 
วิธีพิเศษ วิธีกรณี

พิเศษ 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  

e-bidding) 
58 57 

(98.28) 
1 

(1.72) 
 

- - - - - 

  
 จากตารางที่ 5 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 12 หน่วยงาน ด าเนินการ
จัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละ
โครงการสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.28 รองลงมาคือวิธีสอบราคา 
จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 6 ร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑแ์ละที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธี
พิเศษ 

วิธีกรณี
พิเศษ 

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic 
Market :  

e-market) 

วิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic 
Bidding :  

e-bidding) 
8,310,993.25 6,979,473.90 

(83.98) 
1,331,519.35 

(16.02) 
 

- - - - - 
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 จากตารางที่ 6 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 12 หน่วยงาน จัดหาพัสดุ
โดยใช้งบประมาณตามโครงการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จากงบด าเนินงานที่เหลือจ่าย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
58 โครงการ ใช้งบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,310,993.25 บาท พบงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้างสูงเป็นอันดับแรกคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 57 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 6,979,473.90 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 83.98 รองลงมาคือวิธีสอบราคา จ านวน 1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 1,331,519.35 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 16.02  
 จากตารางที่ 5 และตารางที่ 6 พบว่าการจัดหาพัสดุและการใช้งบประมาณในจ าแนกตามวิธี 
การจัดซื้อจัดจ้างนั้น มีความสอดคล้องกัน 
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3.4 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
 2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 

หน่วย : โครงการ 
จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding 
: e-bidding) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

836 1,86 695 1,728 33 5 91 102 13 7 4 6 

 
 จากตารางที่ 7 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุเปรียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 122.49 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีตกลงราคาเพ่ิมสูงขึ้น
มากที่สุดถึงร้อยละ 148.63 รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) 
เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 50 และวิธีพิเศษเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 12.09 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding : e-
bidding) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
338,316,520.79 118,610,434.24 88,238,404.44 88,383,438.13 30,807,816.6 3,400,625.95 125,091,796.25 17,843,288 21,761,688.5 4,063,860 72,416,815 4,919,192.16 

 
 จากตารางที่ 8 การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้นลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 64.94 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้จ่ายในการ
จัดหาพัสดุทั้งวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ลดลงร้อยละ 93.21 วิธีสอบราคา ลดลงร้อยละ 88.96 วิธีพิเศษ ลดลงร้อยละ 85.74 และวิธีกรณีพิเศษ ลดลงร้อยละ 
81.33 ตามล าดับ ในส่วนวิธีตกลงราคานั้นเพ่ิมสูงขึ้นเพียงร้อยละ 0.16 ซึ่งการจัดหาพัสดุนั้นมีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 
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3.5 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

หน่วย : โครงการ 
จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา การประมูลด้วยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding 
: e-bidding) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

55 103 3 39 37 43 12 3 1 3 2 15 

 
  จากตารางที่ 9 จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เปรียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมสูงขึ้นกว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 87.27 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีตกลงราคา วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีพิเศษ เพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดกว่าร้อยละ 100 
รองลงมาคือวิธีสอบราคาเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 16.22 ตามล าดับ ส่วนวิธีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) ลดลงถึงร้อยละ 75 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา การประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding : 
e-bidding) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

185,810,837 412,367,272 616,200 10,221,344 34,314,111 28,958,548 140,078,400 175,117,000 3,850,000 123,934,000 6,952,126 74,136,380 

 
 จากตารางที่ 10 การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
ถึงร้อยละ 121.93 เมื่อจ าแนกตามวิธีพบวิธีพิเศษ วิธีตกลงราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) เพ่ิมสูงสุดกว่าร้อยละ 100 และวิธีการประมูล
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 25.01 ตามล าดับ ส่วนวิธีสอบราคานั้นลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 15.61 ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 4 
 

บทวิเคราะห์ 
 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ท าวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตาม
วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ (2) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้ 
 1) งบด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน  
26 หน่วยงาน 
 2) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2590 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  จ านวน 37 
หน่วยงาน จ าแนกเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก (ส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) จ านวน 36 หน่วยงาน และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 หน่วยงาน  
 3) งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
12 หน่วยงาน 

 4) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 5) เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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4.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วยงาน จัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส าหรับตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการ
พัฒนาองค์การ น้ าหนักร้อยละ 5  
 1) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,860 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุ
สูงสุดเป็นอันดับแรกคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 1,728 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.90 รองลงมาคือวิธีพิเศษ 
จ านวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.48 วิธีกรณีพิเศษ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.38 วิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.32 และวิธีสอบ
ราคา จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามล าดับ  
 2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามวิธีการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ จ านวน 
26 หน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,860 โครงการ ใช้งบประมาณรายจ่ายที่
เป็นงบด าเนินงานทั้งสิ้น 118,610,434.24 บาท พบการใช้จ่ายงบประมาณท่ีสูงเป็นอันดับแรกใน วิธีตกลงราคา 
จ านวนเงินทั้งสิ้น 88,383,468.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.52 อันดับสองคือวิธีพิเศษ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
17,843,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 อันดับสามคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding 
e-bidding) จ านวนเงินทั้งสิ้น 4,919,192.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 อันดับสี่คือวิธีกรณีพิเศษ จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,063,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.43 และวิธีสอบราคา จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,400,625.95 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.87 ตามล าดับ  
 จะเห็นว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละจ านวน
งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน มีเพียงงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ที่มีงบประมาณสูงมากกว่าวิธีกรณีพิเศษ 
ซึ่งส่วนใหญ่พบการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคามากเป็นอันดับแรก อันดับสองเป็นวิธีพิเศษ จ าแนกเป็น (1) 
โครงการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนด าเนินงาน (บุคคลธรรมดา) (2) โครงการจ้างดูแลโปรแกรมและ
ฐานข้อมูล (3) การจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4) โครงการจ้าง
เหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร และ (5) โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
สาธารณสุข (6) โครงการจ้างบรรณาธิการในโครงการจัดท าวารสารวิชาการสาธารณสุข และ (7) โครงการจ้าง
รวบรวมข่าวประจ าวันต่อเนื่อง อันดับสามเป็นวิธีกรณีพิเศษ จ าแนกเป็น (1) การจัดพิมพ์วารสารกับหน่วยงาน
ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และ (2) การจัดพิมพ์คู่มือกับหน่วยงานที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี อันดับสี่
เป็นวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) เป็นโครงการเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ใน
ส านักงาน และอันดับห้าเป็นวิธีสอบราคา จ าแนกเป็น (1) โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการโครงการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) โครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง (3) เช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร (4) จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรม และ (4) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 
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  ทั้งนี้ การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 
หน่วยงานนั้น ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่  (กวพ) 0421.3/ว 299  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่  
16 สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการ
ซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวด-
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดหาพัสดุโดย 
วิธีตกลงราคาที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดย 
วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลางเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึง
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นายโสภณ เมฆธน) ได้ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด  
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4.2 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 1) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 103 โครงการ พบวิธีการจัดหาพัสดุสูงสุดอันดับแรกคือ วิธีสอบราคา จ านวน 43 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.75 อันดับสองคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.86 
อันดับสามคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) จ านวน 15 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 14.56 อันดับสี่และอันดับห้า คือวิธีประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และวิธีพิเศษ จ านวน 3 
โครงการ ร้อยละ 2.91 ตามล าดับ  
 2) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 103 โครงการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 412,367,272 บาท พบงบประมาณจ าแนก
ตามวิธีการจัดหาพัสดุสูงเป็นอันดับแรกคือ วิธีประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 175,117,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.47 อันดับสองคือ วิธีพิเศษ จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวน
เงิน 123,934,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.05 อันดับสามคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding e-bidding) จ านวน 15 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 74,136,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.98 อันดับสี่
คือ วิธีสอบราคา จ านวน 43 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 28,958,548 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 และอันดับห้า
คือ วิธีตกลงราคา จ านวน 39 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 10,221,344 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48  
 จะเห็นได้ว่าร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สอดคล้องกับร้อยละ
ของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่ง  
ที่ก าหนดวิธีการจัดหาพัสดุ ดังนั้น การจัดหาพัสดุของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 37หน่วยงาน 
ใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดในวิธีประกวดราคาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  วิธีพิเศษ และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) นั้น เป็นไปตามระเบียบทุกประการ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานในสังกัด  
ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2590 จ านวน 2 หน่วยงาน คือ สถาบันพระบรมราชชนก และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยที่ด าเนินการตรวจสอบและจ าแนกประเภทมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนของเดิม เพ่ิมปริมาณ
เป้าหมายผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต และเพ่ิมผลผลิตใหม่ สอดคล้องกับประมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองรับ  
การด าเนินงานใหม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล เพ่ือยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
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   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธรในสั งกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนกส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีจ านวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน มี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ที่ขอรับการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 36 หน่วยงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน 1 
หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน จ าแนกดังนี ้
   4.2.1.1 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
  (1) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา สนามบาสเกตบอล 
ห้องประชุม จ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าและต่อระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศแต่ละชั้นเข้ากับเมนไฟฟ้า และรถยนต์
ส่วนกลาง 
  (2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 
  (3) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุข และยูนิตท าฟัน 
    (4) ครุภัณฑ์การศึกษา ได้แก่ หุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน  หุ่น 
ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกขั้นสูง เครื่องทดสอบความแข็งของเม็ดยาแบบดิจิตอล หุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นพ้ืนฐาน  
    (5) ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
  4.2.1.2 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client 
    (2) อุปกรณ์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเสมือน 
    (3) ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 
    (4) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ส าหรับตู้ (Enclosure/Chassis) 
    (5) อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 
    (6) อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Distributed Switch) 
    (7) เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1 kVA 
    (8) เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 60 kVA 
    (9) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 
    (10) ระบบงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์สุขภาพชุมชน (JHCIS) 
    (11) โครงการพัฒนาระบบงานโรงพยาบาล JHOS 
    (12) โครงการพัฒนาระบบ JHCIS for iPad 
    (13) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพระดับจังหวัด  
ระดับเขตสุขภาพ และระดับกระทรวง (Health Data Center : HDC) 
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4.3 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 

 ส านักงบประมาณ ได้ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม และข้อ 5 ระบุ กรณีที่ส่วนราชการด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติมแล้ว และ  
มีเงินเหลือจ่าย หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืน เสนอขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนด าเนินการ 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 หรือระเบียบว่าด้วย 
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานแล้วแต่กรณีต่อไป 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 12 หน่วยงาน ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต : 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ จากส านักบริหารการสาธารณสุข เพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับ
ส านักงานใหม่ของหน่วยงานที่ยังไม่มีส านักงาน และงบด าเนินงานที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลผลิต : นโยบาย 
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐถูกน าไปใช้ทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์ 
Stopcorruption.moph.go.th ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวนเงินทั้งสิ้น 
8,310,993.25 บาท วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) ด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการเป็นค่าครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ พบวิธีการ 
จัดหาพัสดุในแต่ละโครงการสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.28 รองลงมาคือ
วิธีสอบราคา จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.72 ตามล าดับ  

2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง ตามโครงการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากงบด าเนินงานที่เหลือจ่าย และได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 58 โครงการ ใช้งบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,310,993.25 บาท  
พบงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงเป็นอันดับแรกคือ วิธีตกลงราคา จ านวน จ านวน 57 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 6,979,473.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 รองลงมาคือวิธีสอบราคา จ านวน 1 โครงการ  
เป็นจ านวนเงิน 1,331,519.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.02  
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาพัสดุในการซื้อและการจ้าง ตามโครงการที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากงบด าเนินงานที่เหลือจ่าย และได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 58 โครงการ ใช้งบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,310,993.25 บาท  
พบงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงเป็นอันดับแรกคือ วิธีตกลงราคา จ านวน 57 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 6,979,473.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98 รองลงมาคือวิธีสอบราคา จ านวน 1 โครงการ  
เป็นจ านวนเงิน 1,331,519.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.02 และพบว่าการจัดหาพัสดุและการใช้งบประมาณ 
ในจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความสอดคล้องกัน 
 
 



  หน้า 27 
 

  

  ทั้งนี้ การด าเนินงานการจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 12 
หน่วยงานนั้น ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 
2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการ  
ซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลง
ราคาที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 
ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว  
ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางเป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่า  
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นายโสภณ เมฆธน) ได้ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด  
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์  
ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ 
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4.4 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 
 การจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดมิติภายใน มิติการพัฒนาองค์กร เป็นตัวก าหนด ได้ท าการเปรียบจ านวน
โครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีเพ่ิมสูงขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ถึงร้อยละ 115.91 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีตกลงราคาเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 140.72 
รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 50 และ 
วิธีพิเศษ เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 12.09 ตามล าดับ ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลาง ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลง
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 
มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อ
หรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่
ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ 
การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว  
ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางเป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในส่วนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
นั้นลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 64.94 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่ใช้ในวิธี
ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-
bidding) นั้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) 
ลดลงร้อยละ 93.21 วิธีสอบราคาลดลงร้อยละ 88.96 วิธีพิเศษลดลงร้อยละ 85.74 และวิธีกรณีพิเศษลดลง  
ร้อยละ 81.33 ตามล าดับ ส่วนวิธีตกลงราคานั้นลดลงเพียงร้อยละ 0.16 เนื่องจากมีการขยายวงเงินในการ
จัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา 
 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่ท าให้การจัดหาพัสดุนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ลดการใช้จ่ายงบประมาณที่ เกิดจากการจัดหาพัสดุได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพอีกด้วย 
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4.5 เปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
  การจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ในส่วนวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกส่วนราชการในส่วนกลางที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และ 
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
  1) จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปรียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
นั้น จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมสูงขึ้นกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง 
ร้อยละ 87.27 เมื่อจ าแนกตามวิธีการจัดหาพัสดุ พบวิธีตกลงราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding e-bidding) และวิธีพิเศษ เพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุดกว่าร้อยละ 100 รองลงมาคือวิธีสอบราคาเพ่ิมสูงขึ้นร้ 
อยละ 16.22 ตามล าดับ ส่วนวิธีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ลดลงถึงร้อยละ 75  
  2) การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 นั้น จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้นเพ่ิมขึ้ นจาก 
ปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 121.93 เมื่อจ าแนกตามวิธีจะเห็นว่าทั้งวิธีพิเศษ วิธีตกลงราคาวิธีปร ะกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) เพ่ิมสูงสุดกว่าร้อยละ 100 และวิธีการประมูลด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 25.01 ตามล าดับ ส่วนวิธีสอบราคานั้น
ลดลงจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 15.61  
 ซึ่งการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ด าเนินการ
จัดหาพัสดุเป็นไปตาม (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) 
หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดหา
พัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธี 
ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  
ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/
กิจกรรมขนาดเล็กของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผล 
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ให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จ สามารถด าเนินการภายใต้หลักการ
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (นายโสภณ เมฆธน) ได้ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้ผู้บังคับบัญชาส่วน
ราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด  
 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขส่วนกลางโดยรวมนั้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานมีความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้อง 
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชนสามารถ  
เข้าตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
 
4.6 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ส่วนกลาง สู่ระดับหน่วยงาน 
 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และถ่ายทอดตัวชี้วัด เป้าหมายจากตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง สู่ระดับหน่วยงาน  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) และกลุ่มคลังและพัสดุ ก าหนดรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน   
ในมิติการพัฒนาองค์การ น้ าหนักร้อยละ 5 
  ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณของหน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 21 หน่วยงาน ระดับคะแนนตาม
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
เท่ากับ 4.7410  
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
และการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงานการวิเคราะห์ 

 
 
  ในบทนี้ขอเสนอบทสรุปและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  5.1  บทสรุป 
  5.2  ปัญหาและอุปสรรค 
  5.3  แนวทางแก้ไขเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
 
5.1 บทสรุป 
 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยความโปร่งใสการให้และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญ  
ที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไป 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ 
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  
ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  
จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอน เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างของมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ  
จัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ โดยการก าหนดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามกรอบการประเมินผลตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการพัฒนาองค์การ น้ าหนักร้อยละ 5 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและ 
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
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   และการด าเนินงานการจัดหาพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 
หน่วยงานนั้น ด าเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (2) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่  (กวพ) 0421.3/ว 299  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 (3) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 
21 มีนาคม 2559 และ (4) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่  
16 สิงหาคม 2559 ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตาม ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 แนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินวิธีการ
ซื้อหรือการจ้างส าหรับการจัดหาพัสดุในวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวด-
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดหาพัสดุโดยวิธีตกลง
ราคาที่ก าหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้ง 3 ฉบับ คือ การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 
ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว 
ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางเป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางนั้น ด าเนินการ
ในการจัดจ้างใน (1) โครงการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนด าเนินงาน (บุคคลธรรมดา) (2) โครงการ  
จ้างดูแลโปรแกรมและฐานข้อมูล (3) การจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (4) โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร และ (5) 
โครงการจัดท าวารสารวิชาการสาธารณสุข (6) โครงการจ้างบรรณาธิการในโครงการจัดท าวารสารวิชาการ
สาธารณสุข และ (7)  โครงการจ้ างรวบรวมข่าวประจ าวันต่อเนื่ อง  ซึ่ งด า เนินการตาม ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็น 
ไปอย่างคล่องตัว ให้การเบิกจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลอันจะส่งผลให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษส าหรับจังหวัดยะลานั้น ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู และ
พัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้ส่วนราชการที่จะท าการจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท หรือจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท ให้สามารถ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค หรือส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ที่จะพิจารณาได้ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส าคัญ  และคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจใน 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา 
อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ในการประชุม
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ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ได้อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (2) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาด าเนินการตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 และเป็นไปตามคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่ขยายเวลาตามติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก 2 ปี เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ส่วนราชการที่จะท าการจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 15,000,000 บาท หรือจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท ให้สามารถจัดซื้อจัด
จ้าง โดยวิธีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
ซึ่งขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา 
(อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ ตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 
 
การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้  
   1. จัดท าตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของ 
หน่วยงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ตามกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติการพัฒนาองค์การ น้ าหนักร้อยละ 5 
   2. ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ให้และเปิดเผยข้อมูล 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 
   3. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 ให้ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
และส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 
ตามนัยในมาตรา 100 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้หน่วยงานน าแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอน
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
  4. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การตรวจสอบบัญชี 
  5. ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีความสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาล 
  6. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีงบประมาณสูง 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบปัญหาและอุปสรรค 

1. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัติราชการ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใหม่  
พบส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ และขาดองค์ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง 

2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและท่ีตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค  
ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยังไม่ได้เข้าร่วมในตัวชี้วัด ระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน มิติการพัฒนาองค์การ น้ าหนัก
ร้อยละ 5 ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ในส่วนการด าเนินงานจัดหาพัสดุนั้นด าเนินการได้
ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 
5.3 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง เสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือการปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. จัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติการพัฒนาองค์การ  

2. ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณของ
หน่วยงาน 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติการพัฒนาองค์การ 

4. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน 
ภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด 

5. อบรมผู้ปฏิบัติงานพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง เตรียมความพร้อม 
ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
   6. วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาล 
   7. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีงบประมาณสูง 
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บทที่ 6 
 
 

แผนภูมผิลการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ 
ในส่วนภูมิภาค ได้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม  
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
-ITA) น าเสนอตามแผนภูมิดังนี้ 
 1) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
จ านวน 26 หน่วยงาน 
 2 แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 งบด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 26 
หน่วยงาน 

 3) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  จ านวน 37 หน่วยงาน จ าแนก 
เป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วน
ราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) จ านวน 36 หน่วยงาน และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 หน่วยงาน  
 4) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590  หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 37 หน่วยงาน จ าแนกเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนราชการในส่วนกลางที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) จ านวน 36 หน่วยงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน 1 หน่วยงาน  
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 5) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 หน่วยงาน 

 6) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 หน่วยงาน 

 7) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 8) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 
6.1) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 งบด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
 จ านวน 25 หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบด าเนินงานจาก
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 

92.90 

2.70 

5.48 

0.38 

0.32 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

e-bidding
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6.2 แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2559 งบด าเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 
 25 หน่วยงาน 
 

 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบด าเนินงานจากหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74.52 

2.87 

15.04 

3.43 

4.15 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

e-bidding
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6.3) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590  
 (งบลงทุน) หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 37 
 หน่วยงาน จ าแนกเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัด
 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) จ านวน 
 36 หน่วยงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 หน่วยงาน  
 
 

 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590 (งบลงทุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.86 

41.75 

2.91 

2.91 

14.56 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

e-Auction

วิธีพิเศษ 

e-bidding
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6.4) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590 (งบลงทุน)
 หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง จ านวน 37 หน่วยงาน จ าแนก
 เป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบัน 
 พระบรมราชชนก (ส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) จ านวน 36 
 หน่วยงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 1 หน่วยงาน  
 
 

 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2590 (งบลงทุน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.48 

7.02 

42.47 

30.05 

17.98 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

e-Auction

วิธีพิเศษ 

e-bidding
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6.5) แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการโอน
 เปลี่ยนแปลงงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 หน่วยงาน 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการการจดัซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ด้รับการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณงบลงทุน 

 
 
 
6.6) แผนภูมิร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2559  ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 หน่วยงาน 

 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ด้รับการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณงบลงทุน 

 
 

98.28 

1.72 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

83.98 

16.02 

ตกลงราคา 

สอบราคา 
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6.7) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 

 
แผนภูมิเปรยีบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 

 

 
แผนภูมิเปรยีบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจา้งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบด าเนินงาน 
 

695 

33 

91 

13 

4 

1,728 

5 

102 

7 

6 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

e-bidding

2559 2558 

88,238,404.44 

30,807,816.60 

125,091,796.25 

21,761,688.50 

72,416,815 

86,169,906.78 

3,400,625.95 

17,843,288 

4,063,860 

4,919,192.16 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

e-bidding

2559 2558 

หน่วย : โครงการ 

หน่วย : บาท 
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6.8) แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการและจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวธิีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 ส าหรับงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2559 ส าหรับงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

695 

33 

91 

13 

4 

1,673 
5 

102 

7 

6 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

e-bidding

2559 2558 หน่วย : โครงการ 

88,238,404.44 

30,807,816.60 

125,091,796.25 

21,761,688.50 

72,416,815 

86,169,906.78 

3,400,625.95 

17,843,288 

4,063,860 

4,919,192.16 

ตกลงราคา 

สอบราคา 

วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพิเศษ 

e-bidding

2559 2558 
หน่วย : บาท 


